
Propozice na coursing 3.- 4. 8. 2013 – „ Chlumecký střapec“ 

pořádá:  Saluki klub  

uzávěrka:  24.7.2013 

rozhodčí:  Milka Petrovská SK, Milan Bergl CZ 

hodnocení: mezinárodní (FCI) bodovací systém 

udělované tituly: CACIL,CACT, bodovací 

vedoucí závodu: Jana Jarolímová 

Místo: Chlumec nad Cidlinou, Amerika penzion Alwin – poloha do navigací: 50°10'34.659"N 

15°25'42.356"E,  http://www.penzionalwin.cz/index.php?page=o-nas  

údaje o dráze: 

Udržovaná louka s porostem jetel a luční rostliny, posekaná. Mírné terénní nerovnosti a horizonty. Délka dráhy 

cca 700 m. 

přejímka: 7.30 - 8:30 hodin, kontrola psů veterinářem - MVDr. Jiří Měsíček 

začátek závodu: 9.15 hodin 

startovné: 

 500,- za prvního psa 

 450,-za další 

 Poplatky se platí na místě u přejímky 

 150,- za 1 licenční běh  
 

povinná výbava psů: příslušná barevná dostihová dečka a dostihový košík s vyjímkou Italských chrtíků. 

ručení za škody: Pořadatel v žádné případě nepřebírá odpovědnosti za nehody, nebo nemoci, které postihly 
účastníky závodů, nebo jejich psy, nebo které sami, nebo jejich psi během závodů způsobili. Je přísně zakázáno 
volné pobíhání psů, případné ztráty či škody pořadatel nehradí. Za psy ručí jejich majitelé. V případě vběhnutí psa 
na dráhu při coursingu zaplatí majitel psa pokutu 500,-CZK a zároveň ručí za škody způsobené vběhnutím. 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny. 

 
veterinární předpisy: Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví. Psi musí být v 

imunitě proti vzteklině podle platných předpisů. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím 

průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích 

zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy 998/2003 ze dne 26.5.2003. 

protest: Proti rozhodnutí sboru rozhodčích je nepřípustný (pořadí doběhu, diskvalifikace, apod.). Protest lze 

podat jen z technických důvodů, jako je například neoprávněný start psa (start háravé feny, neplatná licenční 

karta, apod.) po složení jistiny 500 Kč, která propadá ve prospěch pořadatele, je-li protest neoprávněný. V 

opačném případě se vrací navrhovateli. 

Pořadatel si vyhrazuje právo 2 dny před závodem jej zrušit v případě nepříznivého počasí. 

Rozpis běhů coursingu bude vyvěšen před začátkem I. kola a je konečný, obsazení běhů nelze 

měnit. 

http://www.penzionalwin.cz/index.php?page=o-nas

